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Proporcionar saúde de 
qualidade aos muníci-
pes de Taubaté é uma das 
plataformas de governo da 
atual administração. Para 
cumprir essa meta, está no 
planejamento a reforma 
e melhoria nas unidades 
de saúde. O trabalho co-
meçou a ser realizado em
 dezembro e segue um 
cronograma pré estabe-
lecido. A próxima uni-
dade a fechar para re-
ceber as reformas é o 
PAMO Novo Horizonte.
No próximo dia 03 de 
fevereiro, segunda-fei-
ra, iniciam as obras e a 
previsão é para que a unida-

A Secretaria de Educação 
comunica que o novo uni-
forme escolar está sendo 
licitado e que no prazo 
de 45 dias iniciará a distri-
buição das camisetas e ber-
mudas aos alunos da Rede.
Algumas malharias estão 
vendendo um modelo da 
camiseta que não segue o 
desenho correto e que não 

A nova política de atração 
de empresas em Pindamo-
nhangaba gerando novos 
investimentos para o mu-
nicípio, e a nesta semana, 
um novo empreendimento 
foi anunciado. Após vá-
rias negociações com a 
Abimei (Associação Bra-
sileira dos Importadores 
de Máquinas e Equipa-
mentos Industriais), o pre-
feito Vito Ardito Lerario, 
do secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Rubens Fernandes, confir-
mam a vinda de um con-
domínio industrial para a 
região de Moreira César.
 De acordo com a prefei-
tura, o empreendimento 
vai ocupar uma área de 
aproximadamente 183 mil 
m² em um Distrito Em-
presarial, que fica na SP 
62, ao lado da futura si-
derúrgica GV do Brasil, 
entre a região central ao 
distrito Moreira César. O 

Em dezembro a Vara da Fa-
zenda Pública definiu, em 
audiência de conciliação, 
que a Prefeitura Municipal 
de Taubaté será a responsá-
vel pela reforma e restau-
ro da Villa Santo Aleixo.
A partir de agora, o municí-
pio tem o prazo de um ano 
para providenciar os estu-
dos orçamentários e de-

de seja entregue totalmen-
te reformada em 60 dias.
Durante esse período, 
os pacientes atendidos 
na unidade serão aten-
didos no Pamo Bonfim 
para consultas (clínico, 
ginecologista e pediatra), 
sala de vacina e aten-
dimento odontológico.
A entrega de leite 
será feita na EMIEF 
Marta Miranda Del Rey, 
situada à Rua Mario Banha-
ra, 100 – Novo Horizonte.
Essas obras fazem 
parte da reestruturação do 
sistema de saúde do muni-
cípio, que está em proces-
so de reestruturação com-

foi adotado pela Secretaria.
Todas as malharias fo-
ram orientadas a aguardar 
a abertura do processo
 licitatório contendo o 
correto dese-
nho do uniforme.
Lembramos aos pais que 
os alunos não são obri-
gados a usar o uniforme 
até março, quando será 

local já conta com mais de 
uma centena de empresas 
de médio e grande porte, 
graças à sua localização 
privilegiada, entre o Rio 
de Janeiro e São Paulo.
Com a assinatura do pro-
tocolo de intenções na úl-
tima segunda-feira entre 
a Prefeitura e a Abimei, a 
instalação do Condomínio 
Industrial de Inovação e 
Tecnologia de Pindamo-
nhangaba reforça o parque 
industrial do município 
e fortalece a geração de 
oportunidades do merca-
do de trabalho e mais ar-
recadação de impostos.  
 Uma das funções do em-
preendimento é incentivar 
o investimento estrangei-
ro no setor industrial do 
Brasil. “Queremos esti-
mular as filiais brasileiras 
a trazer investimentos de 
suas matrizes para o nos-
so país, incentivando a 
geração de emprego e a 

senvolver os projetos e até 
dois anos para execução 
para entrega do restauro.
Enquanto isso, 
a Prefeitura irá fazer 
as obras de manuten-
ção estrutural de emer-
gência para evitar o 
risco de desabamento.
Em 1985 o prédio foi tom-
bado como monumento de 

pleta, com investimentos 
do município, do Estado 
e da União. Nesse proces-
so, as unidades do Cidade 
Jardim, Estiva e Planalto 
já iniciaram as reformas 
e, de acordo com crono-
grama pré estabelecido, 
outras unidades receberão 
melhorias aos poucos, para 
que o atendimento não
 seja comprometido. A 
próxima unidade con-
templada será o Pron-
to Socorro Infantil.
Maiores informações 
podem ser obtidas no 
Departamento de Atenção 
Básica pelos telefones (12) 
3629.4014 e 3624.5008.

distribuído o uniforme.
Pedimos a todos que 
não comprem as camisetas 
que foram feitas fora do 
padrão oficial, pois 
estas não podem ser 
consideradas como uni-
forme oficial da Rede 
Municipal de Ensino
Agradecemos a com-
preensão de todos.

renovação da manufatura 
nacional.  Essa é a nos-
sa contribuição à inova-
ção tecnológica do País”, 
ressalta Ennio Crispino, 
presidente da ABIMEI.
 De acordo com a Abimei, 
as empresas que aderirem 
ao Condomínio serão be-
neficiadas com a doação 
do terreno, isenções fiscais 
no município e amplo fi-
nanciamento de agentes  
apoiadores do projeto, den-
tre eles, Bancos do Brasil e 
Caixa Econômica Federal. 
Qualquer empresa impor-
tadora de máquinas e equi-
pamentos industriais pode 
ter acesso às vantagens do 
Condomínio, basta que 
seja associada da Abimei.
 A Abimei - que conta atu-
almente com 90 associados 
– tem a expectativa que o 
novo projeto esteja pronto 
em até 24 meses, após a 
assinatura da participação 
das primeiras associadas.

interesse arquitetônico e 
documental e em 1996 a 
Universidade de Taubaté 
adquiriu o imóvel e transfor-
mou em Fundação Musical.
Desde 2010 o local é de 
propriedade da Prefeitu-
ra, que fez uma permuta 
com a UNITAU e agora 
é, definitivamente, a única 
responsável pelo imóvel.

Pamo Novo Horizonte 
em Taubaté será

fechado para reforma

Comunicado
importante as mães
de alunos da rede

municipal de ensino de 
Tremembé

Pinda vai abrigar
condomínio de

indústrias tecnológicas

Prefeitura de Taubaté 
será a responsável pela
reforma e restauro da 

Villa Santo Aleixo
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Para 2014, a Prefeitura 
Municipal da Estância 
Turística de São Luiz do 
Paraitinga duplicou o re-
passe mensal à Santa Casa 
de Misericórdia, que aten-
de todo o município, in-
clusive a zona rural. Pela 
primeira vez atendendo a 
previsão orçamentária da 
diretoria da Santa Casa, 
o valor do repasse, que 

era de R$ 66 mil até de-
zembro de 2013, passou 
a ser de R$ 130 mil, além 
de mais R$ 50 mil repas-
sados para o pagamento 
de outros procedimentos 
hospitalares, motorista 
e ambulância 24 horas.
O repasse não havia sido 
feito antes devido à falta 
de assinatura do provedor 
da Santa Casa, Alfredo 

Nocera, que assinou o do-
cumento na quarta-feira.
Para que houvesse o au-
mento e para garantir um 
bom atendimento à popu-
lação luizense, a Prefeitu-
ra exigiu a contratação de 
dois médicos plantonistas 
e outros médicos de so-
breaviso para emergên-
cias e acompanhamento 
de pacientes a Taubaté. 

Prefeitura de São Luiz do 
Paraitinga dobra o valor 

mensal repassado à
Santa Casa
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

O vice-prefeito em exercí-
cio, Victor de Cássio Mi-
randa, aproveitou a visita 
de Alckmin a Paraibuna 
para solicitar recursos, 
visando à construção da 
Unidade Básica de Saúde 
do Bairro do São Guido. 

O governador atendeu 
ao pedido e de imedia-
to anunciou a liberação 
de 500 mil reais para 
a UBS do São Guido.
Segundo o Go-
verno Municipal, 
a construção de um pos-

to de saúde no São Gui-
do será de grande utili-
dade, pois atenderá um 
dos bairros mais po-
pulosos do município, 
garantindo uma me-
lhor qualidade de vida 
a população local.

Governador libera
recursos para Paraibuna
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Participe das reuniões da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé para discutir as 
propostas de reformula-
ção do Plano Diretor Par-
ticipativo de Tremembé. 
A Prefeitura está nas ruas 
distribuindo cédulas de 
participação aos muníci-
pes. Toda a população está 
convidada a participar e 
acompanhar a discussão 

dos projetos que buscam 
organizar o crescimento e 
desenvolvimento de Tre-
membé. Os encontros serão 
realizados até o dia 30 de 
janeiro, em vários locais.
Lembrando que, caso o 
munícipe queira partici-
par e não recebeu a cédula 
de participação, as mes-
mas estão disponíveis na 
Prefeitura Municipal, Câ-
mara e escolas onde serão 

realizados os encontros.
Os encontros:
Data: 29/01/14 Local: 
Escola Maria Amélia do 
Patrocínio (Avenida Gen. 
Gabriel R. Fonseca, 2139, 
Pd. Eterno) Horas: 19:30
Data: 30/01/14  
(Quinta feira)  
Local: Câmara Munici-
pal de Tremembé (Rua 
Bom Jesus – Centro)
Horas: 19:30

Prefeitura convida
população para

reformulação do Plano
Diretor Participativo de

Tremembé

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Saúde em par-
ceria com a Secretaria de 
Cultura, Turismo e Espor-
tes informe que está com 
inscrições abertas para o 
concurso de Rei e Rainha 
da Prevenção do Novo Car-
naval de Tremembé 2014.
As Inscrições
- Os candidatos de-
vem fazer a inscrição 
pelo site oficial da

 Prefeitura através do link 
http://www.tremembe.
sp.gov.br/2014/01/con-
curso-carnaval/ até o dia 
20 de fevereiro de 2014.
Os requisitos
- Samba no pé, graciosi-
dade, beleza, simpatia e 
ter idade mínima de 18 anos.
O Concurso
- Um corpo de jurados 
irá avaliar os candidatos, 
que se apresentarão ao 
som da bateria  nota 
10 da Boêmios da 

Estiva, tradicional 
escola de samba de 
T a u b a t é .
A Premiação:                            
- Um Tablet para 
cada vencedor.
O Rei e a Rainha de-
verão desfilar na
Comissão de Frente no Blo-
co da Saúde no dia 28/02.
Esta é mais uma, das 
inúmeras novidades des-
te novo formato de car-
naval. Em breve mais 
novidades para 2014…

Carnaval de Tremembé:
Abertas inscrições para o 

concurso de Rei e
Rainha da Prevenção A Biblioteca Pública Mu-

nicipal Maria do Carmo 
dos Santos “Dona Car-
minha”, localizada na 
Vila São Benedito, está 
recebendo uma série de 
reparos no telhado. Na 
última semana, a equipe 

da Subprefeitura de Mo-
reira César esteve no lo-
cal, realizando o serviço.
A primeira parte do repa-
ro foi feita no prédio dos 
fundos da biblioteca, local 
que abrigava a Brinquedo-
teca. Neste espaço, todas 

as telhas foram trocadas, 
a calha foi reposta e ou-
tras melhorias na parte 
do forro foram realizadas.
Agora, nesta semana, 
a equipe está inician-
do os serviços no prédio 
principal da biblioteca

Biblioteca da Vila São
Benedito em Pinda
recebe reparos no

telhado

Os vereadores de Tauba-
té aumentaram em 59% o 
número de projetos apre-
sentados em 2013 em re-
lação a 2012, de acordo 
com levantamento reali-
zado pela Secretaria das 
Comissões Permanentes 
da Câmara Municipal.
Em 2013, os parlamen-
tares protocolaram 305 
proposituras e, no ano 
anterior, 191. Já a quan-
tidade de projetos do 

prefeito apresentados no 
Legislativo no ano passa-
do foi menor – foram 94 
em 2013 e 115 em 2012.
“Este grande aumento 
de propostas apresenta-
das pelos vereadores pode 
ser atribuído, principal-
mente, ao aumento no nú-
mero de vereadores. O fato 
de ser início de legislatura 
também pode ser fator de 
peso, já que todos chegam 
cheios de ideias novas”, re-

fletiu a vereadora Maria das
Graças Oliveira (PSB), 
que presidiu a Casa em 2013.
Em 2013, a Câma-
ra aprovou a criação da 
Comissão de Legislação 
Participativa, responsá-
vel por receber e analisar 
propostas dos cidadãos, 
que podem ser transfor-
madas em projetos para 
serem apreciados pe-
los vereadores e 
tornarem-se leis.

Apresentação de
projetos por vereadores 

cresce 59% em 2013

A parceria com o gover-
nado Geraldo Alckmin 
continua a render frutos 
para Campos do Jordão. 
A Prefeitura recebeu um 
Caminhão Trucado, 0 km, 
Ford, Modelo Cargo 2423, 
adquirido com recursos 
obtidos com o Governo, 

por meio da Secretaria de 
Planejamento e De-
senvolvimento Re-
gional do Governo do 
Estado de São Paulo.
Segundo o prefeito 
Fred Guidoni, o veículo 
será usado pela Secretaria 
de Serviços Municipais 

e representa mais uma 
conquista para a cidade. 
“O caminhão tem ca-
pacidade de carga de 
15 mil kg e será mui-
to útil nos trabalhos nos 
bairros. Mais uma mostra 
da boa parceria que temos 
com o governo”, finaliza.

Prefeitura de Campos
do Jordão compra

caminhão com
recursos do Governo 

do Estado


